Velkommen
til min dagpleje
Conni Stokbæk
Stenskær 5
6372 Bylderup-Bov

Lidt om mig
Jeg startede som barselsvikar/sygdomsvikar i 1990 – 1993, hvorefter jeg
blev fastansat i 1993.
I 2014 startede jeg på pædagogiske assistent uddannelse, hvor jeg blev
færdig i december 2015.
Jeg er fra årgang 1965. Jeg er gift med Per, og vi har tre voksne børn,
hvoraf den yngste bor hjemme.

Mit hjem
Vi har ingen dyr, og hjemmet er røgfrit.

I de år som dagplejer, har jeg deltaget i følgende kurser og uddannelse:








Grundkursus for dagplejere
Børns udtryksformer
Førstehjælp med løbende opdatering
Erfarende dagplejer
Bedre kvalitet i dagplejen
De 6 læreplans temaer
Dokumentation og evaluering af pæd./
SOSU-arbejde









Pædagogisk assistent (uddannet år
2015)
VækstModellen – Vejen til den gode
samtale
Sprogforskningsprojekt: Vi lærer sprog
Tumlinge yoga
Rend & Hop - krop og bevægelse
Certificeret naturdagplejer/Grønne
Spirer
Den Styrkede pædagogiske læreplan
2019

Hverdagen hos mig
Jeg lægger vægt på tryghed i hverdagen, hvor børnene kan lege og udfolde sig på hver deres
måde, såvel inde som ude og i legestuen. For mig er det vigtig, at dit/jeres barn er tryg ved mig
og min familie, så det bliver en god grobund for trivsel, udvikling, læring og dannelse.
Jeg tager billeder, som fortæller og dokumenterer tiden i dagplejen.
Måltiderne
Formiddag: Frugt/grønt -brød-vand
Frokost :Brød med varieret pålæg -grønt-mælk, kan også være lune retter
Eftermiddag: Brød -frugt/grønt-vand
Den styrkede pædagogiske læreplan
Hos mig vil du kunne se og opleve mine læreplaner i min garderobe. Jeg tager udgangspunkt i
børnenes interesser og deres udviklingstrin. Jeg laver hver måned et nyt emne, hvor et nyt
læreplanstema og grundsten præsenteres. I kan se, hvordan, hvorfor samt hvilke aktiviteter, jeg
har valgt at have fokus på. Foruden dette tilbyder jeg nogle månedlige fokusord fra
sprogforskningsprojektet ” Vi lærer sprog” som Dagplejen har deltaget i,
Læreplaner er en beskrivelse af dagplejerens mål for læring, leg og aktiviteter.
Legestue
Jeg deltager også i børnefællesskabet i heldagslegestuen i Spejderhuset, hvor vi har mulighed for
at styrke gæsteplejen ved at møde de andre dagplejere, samt lave sparring og planlægge nogle
spændende aktiviteter fremadrettet. Se evt. vores legestueprofil på dagplejens hjemmeside
www.aabenraa-dagplejen.dk

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for samarbejdet omkring jeres barn, at vi sammen har en åben og ærlig dialog os
voksne imellem. Er der noget, I er i tvivl om, eller undrer jer over, er I altid velkommen til en
god snak om det.

På gensyn i min dagpleje
- Conni

